Bijlage – Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een invoer-, uitvoer- of
doorvoervergunning voor een voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soort
conform artikel 8 of 9 van de IUS Verordening

1. VOORWERP
1.1 grensoverschrijdende
beweging




INVOER
UITVOER
DOORVOER

1.2 Doel van de grensoverschrijdende
beweging

1.3 herkomst (land van
oorsprong, instelling en
adres)

1.4. Bestemming (land van
bestemming, instelling en adres)




BEWARING EX SITU
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

PRODUCTIE VOOR DE
WETENSCHAP EN
GENEESKUNDIG GEBRUIK

ANDERE
2. CONTACTGEGEVENS VAN DE AANVRAGER
2.1 Als natuurlijk persoon
Wetgeving(en) van toepassing op de activiteiten
uitgeoefend door de natuurlijke persoon.

Naam :

In te vullen door de aanvrager

Voornaam :

Gelieve een kopie bij te voegen van de
vergunning(en)/erkenning(en) uitgereikt in het
kader van de in lid 1 bedoelde activiteiten (cf.
erkenning als dierentuin).

Geboortedatum :
Rijksregisternr. :
Adres : Straat
Nr.
Gemeente
Land

Postnummer

Telefoon :
E-mail :
2.2 Als rechtspersoon
Ondernemingsnr. :
Benaming (voluit) :
Benaming (afgekort, indien van toepassing) :
Rechtsvorm :
Zetel (volledig adres) :
Naam en hoedanigheid van de persoon die gemachtigd is om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen :
Naam :
Voornaam :
Hoedanigheid :

Wetgeving(en) van toepassing op de activiteiten
uitgeoefend door de rechtspersoon.
Gelieve een kopie bij te voegen van de
vergunning(en)/erkenning(en) uitgereikt in het
kader van de in lid 1 bedoelde activiteiten.

3. INVENTARIS
Wetenschappelijke naam van de soort :

Hoeveelheid ( voor levende dieren : het aantal en
voor planten, inclusief zaaizaad : het volume)

Gebruikelijke naam van de soort :

Beschrijving van de exemplaren (geslacht, geboortedatum van de dieren)

4. GEPLANDE VERVOER

VIA DE LUCHT

OVER ZEE

OVER LAND
5. VERANTWOORDING VAN DE AANVRAAG
5.1 Soort gehouden in gesloten omgeving
Gelieve toelichting te verstrekken in verband met :
a)
b)
c)
d)

de voorwaarden inzake het isoleren van de exemplaren
de voorwaarden die garanderen dat de soorten niet kunnen ontsnappen of zich
verspreiden
het schoonmaakprotocol (indien niet van toepassing, uitleggen waarom)
de voorwaarden m.b.t. de verwijdering van de exemplaren (indien niet van toepassing,
uitleggen waarom)

5.2 Vervoersvoorwaarden

In te vullen door de aanvrager

5.3 Beheer van risico op ontsnapping, verspreiding of verwijdering
5.4 Continu surveillancesysteem en noodplan
5.5 Indien de aanvraag is ingediend op basis van artikel 8 van de IUS Verordening
Gelieve te verantwoorden, met name door het bijvoegen van een kopie van de erkenningen gekregen
op grond van de geldende wetgeving, dat de instelling activiteiten mag uitoefenen die gelinkt zijn
aan voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten en betrekking hebben op :
a)
werkzaamheden in het kader van wetenschappelijk onderzoek
b)
bewaringsactiviteiten ex situ
c)
activiteiten in het kader van de productie voor de wetenschap en het daaropvolgend
medisch gebruik met het oog op het bevorderen van de menselijke gezondheid
5.6 Indien de aanvraag is ingediend op basis van artikel 9 van de IUS Verordening
Verantwoording van de redenen van dwingend algemeen belang die van toepassing zijn
a)
b)
c)

Redenen van sociale aard
Redenen van economische aard
Andere

Nomenclatuurcode (van toepassing op de soort
conform de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de
Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk
douanetarief)

6. TRACEERBAARHEIDSGARANTIE VOOR DE DIEREN
a)
Type markering of identificatie dat van
toepassing is, inclusief de voorwaarden die garanderen dat
dit niet gepaard gaat met pijn, spanning of lijden voor het
dier

b)

Referentie van de markering of de identificatie

Ondergetekende verklaart op erewoord dat bovenvermelde inventaris waar en volledig is.

Gedaan te

Handtekening :

, op

.

